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A megmaradás lehetősége

2000 éves időutazáson vehettek részt szombaton a Bécsi-dombra érkezők – nagy sikere volt az első amfiteátrum napnak. A soproni önkormányzat és a Pro Kultúra rendezvényét 
kormányzati támogatással valósították meg. A program célja a helyi közösség erősítése, összekovácsolása volt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Sikeres Tekerj Sopron!

Társasházi oázis

Közel negyedszáza-
dos hagyomány, hogy 
a Winkler Oszkár-díjat 
Sopron városvédő szent-
jének napján, szeptem-
ber 29-én helyezik el a 
díjazott épületen. Idén 
a Fövényverem utca 29. 
szám alatti háznak ítél-
ték az elismerést. Nem 
volt könnyű helyzetben a 
zsűri, ezúttal ugyanis öt 
javaslat érkezett, köztük 
a Szent Mihály-templom 
és az új uszoda.
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Az idei Tekerj Sopron! rendezvénye is népszerű volt: több mint kétszázan vettek 
részt a sporteseményen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Lakóközösség kategóriában a Szent György utca 1. – Vá-
rosház utca 2. számú társasház nyerte a Virágos Sopro-
nért versenyt. Horváth Katalin (j) és Péteri Tímea évek 
óta gondját viselik az udvarnak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

Példás 
felújítás 
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XII. Cross Futás

Mintegy kétszáz futó és körülbelül 40 túrázó indult a vasárnapi cross-
futáson Sopronban. A gyerekek 400, 800, 1100 és 1600 méteres pályán 
versenyeztek, a felnőttek pedig 5,3 és 10,7 kilométeres távok közül 
választhattak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER8

Mintegy 270 millió forintból elkészült a Soproni Német  
Nemzetiségi Általános Iskola felújítása. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 Időutazás a Bécsi-dombon

8

10



2021. szeptember 22.2 Soproni Téma 10. évfolyam Panoráma

PLUZSIK TAMÁS

Közel negyedszáza-
dos hagyomány, hogy 
a Winkler Oszkár-dí-
jat Sopron városvé-
dő szentjének napján, 
szeptember 29-én he-
lyezik el a díjazott épü-
leten. Idén a Fövény-
verem utca 29. szám 
alatti háznak ítélték az 
elismerést. 

A Soproni Városszépítő Egye-
sület építészeti szakbizottsá-
ga ítéli oda minden évben a 
Winkler Oszkár-díjat. – Nem 
voltunk egyszerű helyzetben, 
hiszen öt javaslat érkezett a 
díjra, melyek között ott volt a 
Szent Mihály-templom, a vá-
ros egyik kiemelkedő épüle-
te, mely a teljes külső felújítást 
és belső restaurálást köve-
tően Sopron egyik legszebb 
látványossága lett – kezdte 
dr. Józan Tibor, a Soproni Vá-
rosszépítő Egyesület elnöke. 
– Felépült az új uszoda, mely 
a korábbi aggodalmak elle-
nére szépen simul bele a Sör-
házdomb lejtőjébe, így a sport 
és kulturális funkcióin kívül 
már most is fontos és szép 
városképi elem, ugyanakkor 
mindkét beruházás léptéke, 
a beruházás nagyságrend-
je nem tartozik a Winkler 

Oszkár-díjjal jutalmazható, a 
városi polgárok számára kö-
vetendő példát adó épületek 
körébe. 

Végül az egyesület épí-
tészeti szakbizottsága úgy 
döntött, hogy a Szent Mi-
hály-templomnak a magas 
színvonalon végzett példaér-
tékű felújítását oklevéllel ju-
talmazza, valamint az egye-
sület köszönetet mond az új 
Lövér-uszoda építőinek, és 
ezt a beruházást is oklevéllel 
tünteti ki.

– A fentieken kívül három 
épületre érkezett még javas-
lat, melyek közül a szakbizott-
ság végül is a Fövényverem és 
a Szent Mihály utca sarkán, 
fontos városképi pozícióban 
elhelyezkedő, a 18. század el-
ső felében épült, sok viszon-
tagságon átesett épület felújí-
tását találta legméltóbbnak 
az idei Winkler Oszkár-díjra 
– tudtuk meg Veöreös And-
rás építészmérnöktől, a Sop-
roni Városszépítő Egyesület 
Winkler Oszkár építészeti 

szakbizottságának elnökétől. 
– Gondos, értékeket megóvó 
és megmutató, egységes szel-
lemiségű a Jakab Attila ter-
vező által újragondolt épület, 
mely nem valósulhatott volna 
meg, ha nincs mögötte a beru-
házó–tulajdonos, Szántó And-
rás példaértékű, a legapróbb 
részletekre is kiterjedő figyel-
me és igényessége. Sokaknak 
fel fog tűnni, hogy a felújítás-
hoz kapcsolódóan elkészült a 
homlokzati Szentháromság-
szobor restaurálása is.

Városszépítők:  A Winkler Oszkár-díjra idén öt javaslat érkezett 

Újabb példás felújítás

A Fövényverem utca 29. szám alatti házra kerül idén a Winkler Oszkár-emléktábla. Nemcsak a 
homlokzat újult meg, hanem a Szentháromság-szobrot is restaurálták. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

MADARÁSZ RÉKA

Negyven éve működik töretlen lelkesedéssel 
a Soproni Gyapjúszövők Alkotó Köre. A tagok a 
szebbnél szebb szőttesek készítése mellett ösz-
szetartó kis csapattá is szerveződtek.

A Soproni Gyapjúszövők Al-
kotó Körét Alpek Lajosné Éva, 
a klubot pedig Nagy Kata-
lin vezeti.

– Eredetileg a helyi pe-
dagógusok számára alakult 
a kör még 1981-ben, és már 
akkor a Soproni Pedagógu-
sok Művelődési Házában 
volt a találkozóhely – mesél-
te Alpek Lajosné. – Az első 
szakkörvezető Szőkéné Má-
ria állítólag vasszigorral ra-
gaszkodott az erdélyi festé-
kes szövési technikához és 

mintakincshez. Tőle vette át 
a stafétát Roskó Mária, aki 
mellett a klubot Bodó Márta 
vezette, majd 2018-ban én let-
tem a kör vezetője.

A barátságos kis körben a 
Viski Károly-féle gyűjtemény 
alapján tanítják az erdélyi 
festékes szövést és mintakin-
cset, melyeket ki-ki a saját íz-
lése szerint modernizálhat. 

– Rengeteg kiállításon vet-
tünk részt Magyarországon és 
Ausztriában – folytatta Éva. 
– Munkáinkat minden évben 

bemutatjuk, a legutóbb két év-
vel ezelőtt a Ligneumban volt 
kiállításunk.

A tagok többnyire nők, de 
van egy férfi is, az életkor pe-
dig 17-től 82 évesig a legszé-
lesebb skálán mozog. A nagy 
korkülönbség nem akadá-
lyozza meg őket abban, hogy 
együtt ünnepeljenek, járja-
nak hangversenyekre vagy 
szőtteskonferenciákra. 

A kör a lezárások miatt 
csaknem egy év után a múlt 
héten gyűlt először össze. 
A következő telefonszámon 
várják az új tagok jelentkezé-
sét olyan lelkes fiatalok vagy 
idősebbek személyében, akik 
az alkotás öröme mellett tar-
tozni is szeretnének egy jó kö-
zösséghez: +36/31/782–3459 
(Alpek Lajosné Éva).

Népi hagyományok útján

A Soproni Gyapjúszövők Alkotó Körének tagjai a pedagógusok művelődési házában gyűlnek össze.
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I.  TÓMALOM 
KERÜLŐ 

2021. szeptember 25. 

14.30 – 17.00 óra
Esőnap: 2021. október 02. 14.30 – 17.00 óra

Szervezők:

DR. SIMON ISTVÁN 
ALPOLGÁRMESTER 

SMJV Önkormányzata
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

MEGÁLLÓK
1. Bolodár Zoltán (Soproni Múzeum) – A fürdőkultúra 

kezdetei, 
a tómalmi strand kiépülése

2. Gömöri János (Scarbantia Társaság) – Régészeti 
emlékek

3. Udvardy Ferenc (Fertőhanság Nemzeti Park) – 
A szárhalmi erdő természeti értékei, természetvédelem
 

4. Szántóné Vörzsönits Erzsébet (Dunántúli Postás SE 
Soproni Természetjáró Szakosztály) – A túrázásöröme

5. Hargitai László (Sopron és Vidéke Horgászegyesület) – 
Halászat és horgászat a Tómalmon

6. Bolodár Zoltán (Soproni Múzeum) – 
Kalló malmok, mészégetés

7. Bolodár Zoltán (Soproni Múzeum) – A Tómalom 
virágkora a két háború között, háborús 
pusztítások, fürdőélet újra indulása, 
Retro-korszak (üzemi üdülők, büfék, 
víkendtelkek) stb.

Soproni zsinagógák
Kiállítás nyílt a magyarországi zsinagógaörökségről Stuttgartban. 
A tárlat 17 tablón mutatja be a hazai zsidóság szakrális épületeit, 
ezek műfaji sajátosságait, az építtető közösségeket és történetü-
ket – közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). A tárlaton a 
középkorból megismerhetőek a soproni zsinagógák, a kora újkor-
ból pedig Mád barokk zsinagógája. A bemutatott anyag részét ké-
pezi az óbudai klasszicista zsinagóga története és rekonstrukciója 
is, kitekintéssel a bajai zsinagógára. Hangsúlyos elemként jelen-
nek meg a pesti zsidó háromszöget alkotó Dohány, Rumbach és 
 Kazinczy utcai zsinagógák.

A Soproni Zsinagógáért Közalapítvány szervezésében az 5782. 
zsidó újévet, a Ros Hásánát köszöntötték a papréti volt orto-
dox zsinagógában. A rendezvényen részt vett dr. Farkas Ciprián 
polgármester, aki bejelentette: a közgyűlés elé tett egy előter-
jesztést, miszerint rendeljenek forrást az Új utcai zsidó ispo-
tály felújítására, majd a munkák elvégzését követően adják át 
a Soproni Zsidó Hitközségnek. Másrészt a város költségvetésé-
ben különítsenek el forrást a papréti zsinagóga felújítási ter-
vének elkészítésére. Az újévköszöntőn közreműködött Kovács 
Etele énekművész, valamint a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar kamaraegyüttese. Goldmark Károly életútját Dárdai Ár-
pád karnagy ismertette. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

A ZSIDÓ ÚJÉVET KÖSZÖNTÖTTÉK
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Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi ki-
tüntetetteket, ezúttal az Ifj. Flandorffer Ignác- és 
a Humanitas díjast. 

IFJ. FLANDORFFER 
IGNÁC-DÍJ
Gyurátz László épületgé-
pész technikus, gázvezeték- 
és -készülékszerelő, 1991-ben 
alapította a vállalkozását. Az 
első években fő tevékenysé-
ge gázszerelési vázlatok, ter-
vek készítése volt, majd gáz-
készülékek beszerelésével, 
karbantartásával, javításá-
val is elkezdett foglalkozni. 

2001-től teljes körű épületgé-
pészeti szolgáltatást nyújt, 
2006-tól tevékenysége bő-
vült az épületklíma-techno-
lógiával, annak szerelésével. 
A Gyurátz Épületgépészeti 
és Klímatechnikai Kft. csalá-
di vállalkozásként működik, 
hiszen a család két fiúgyer-
meke is a vállalkozásban dol-
gozik. Gyurátz László a ter-
vezésen és a kivitelezésen túl 

a laikus építkezők számára 
hasznos olvasmányt készített 
egy hatvanhat oldalas füzet 
formájában.

HUMANITAS DÍJ
Bratl Antalné segítői pályá-
ját 1981-ben a jelenlegi Sop-
roni Szociális Intézmény 
helyén működő csecsemőott-
honban kezdte. Rövid ideig 
üzemorvos-asszisztensként 
dolgozott, míg az akkoriban 
kiépülő szociális rendszer-
ben először klubvezetőként, 
majd a speciálisan idősellá-
tásra szakosodott gondozási 

központokban először szoci-
ális asszisztensként, később 
vezető gondozóként végezte 
feladatait. Ott láthattuk vala-
mennyi idősprogram önkén-
tes segítőjeként, szabadidejét 
nem sajnálva, pedig három 
gyermek édesanyjaként is 
helyt kellett állnia. Szeretet-
tel és hatalmas türelemmel 
fordult mindenki felé, aki se-
gítséget vagy csak meghallga-
tást kívánt tőle. Sok száz idős 
beteg és családja számára 
lelkiismeretes kedvességgel 
szervezte meg a biztonságot 
adó ellátásokat. 

Idén július 3-án a Hűségkapunál  adták át a városi kitüntetéseket

A soproniakért dolgoznak

Gyurátz László összeállított egy füzetet, amely a laikus építke-
zőknek is hasznos olvasmány. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Bratl Antalné nemcsak munkahelyén, de szabadidejében is ak-
tívan részt vett az idősek segítésében. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

2000 éves időutazáson vehettek részt szombaton 
a Bécsi-dombra érkezők – nagy sikere volt az első 
amfiteátrum napnak. A rendezvény célja a helyi 
közösség erősítése, összekovácsolása volt.

Pajzsokkal, kardokkal felsze-
relkezett fiúk küzdöttek egy-
mással, katonák mutatták be 
az önvédelmet, valamint ere-
deti római receptek alapján 
készült ételeket kóstolhattak a 
résztvevők a szombati amfite-
átrum napon. Az eseményen 
felelevenedtek a kelta és római 
szokások, hagyományok, vala-
mint bemutatókat is tartottak.

A soproni önkormányzat 
és a Pro Kultúra rendezvényét 

kormányzati támogatás-
sal valósították meg. – A mai 
program célja, hogy az itt la-
kók közössége épüljön, fejlőd-
jön, és a kulturális közösségi 
élmény során megismerjék 
lakóhelyük 2000 éves, gazdag 
történetét – fogalmazott meg-
nyitó beszédében dr. Simon 
István alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselő-
je. – Akik ma itt vannak, meg-
tudják, hogy miről nevezetes 

például a Bécsi-domb, az eser-
nyős ház, a Koronázó-domb, a 
Virágvölgy és az amfiteátrum. 
Ezután biztos vagyok benne, 
hogy másként néznek majd a 
környékre, a lakóhelyükre.

A program egy veze-
tett sétával kezdődött, ame-
lyen dr. Gömöri János régész 
és Bolodár Zoltán, a Sopro-
ni Múzeum fotóadattárosa a 
környék történelmét mutatta 
be. Ezután Jankovics Zoltán 
vezetésével a XV. Apollina-
ris Legio Scarbantia Egyesü-
let látványos bemutatóján az 
első század római hadsere-
gével ismerkedhettek meg a 
résztvevők.

Autentikus kelta életké-
peket mutatott be a Soproni 

Boii Kelta Közösség, a korai 
és a késő vaskorból is hoztak 
hétköznapi használati tár-
gyakat. A Soproni Gyapjúszö-
vők Alkotó Köre kelta motívu-
mokkal díszített szőtteseket 
állított ki, a Macskakő Gyer-
mekmúzeum munkatársai 
kézműves foglalkozást tar-
tottak. A Magyar Honvédség 
Sopron Járási Százada is kép-
viseltette magát a rendezvé-
nyen, bemutatójukban a kö-
zelharcra és az önvédelemre 
fókuszáltak. Akik megéhez-
tek, azoknak az Erhardt Ét-
terem Marcus Gavius Apicius 
Szakácskönyv a római csá-
szárkorból című könyvének 
receptjei nyomán készítettek 
különleges ételeket.

Dr. Simon István:  „Belakjuk, megismerjük a környéket”

Időutazás a Bécsi-dombon

Az amfiteátrum napon felelevenedtek a kelta és római kori szokások, hagyományok, valamint látványos bemutatókat tartottak.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Várkerület 110. szám 
alatti ház falán immár 
felirat is jelzi, hogy 
1863-ban ott szüle-
tett Rátz László. A legendás hírű matematika–fi-
zika szakos tanár emléktábláját múlt csütörtökön 
avatták fel, az eseményen szép számmal vettek 
részt a városszépítő egyesület tagjai is.

– A tábla avatásának gondola-
ta tavaly, Rátz László 1930-ban 
bekövetkezett halálának ki-
lencvenedik évfordulóján me-
rült fel a tagságban. A vírus-
helyzet miatt ezt akkor nem 
tudtuk megtenni, de most er-
re is sor került – mondta be-
szédében dr. Józan Tibor, a 
Soproni Városszépítő Egye-
sület elnöke.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester felidézte: Sopron hí-
res szülöttére emlékeztet a 
tábla. Rátz László kiemelke-
dő életpályát futott be. Jelen-
tős és nagy tudású matemati-
kusok, fizikusok, kémikusok 
kerültek ki tanítványai közül. 
Nagy érzékenységgel ismerte 
fel a tehetségeket, munkássá-
ga ma is követendő példa.

Az emléktábla avatásán 
és a koszorúzáson megjelent 

Légrádi Imre, illetve Molnár 
József pedagógus, akik sop-
roni tanárként érdemelték ki 
a Rátz Tanár Úr Életműdíjat. 
Rátz László tanulmányait a 
mai Széchenyi István Gimná-
ziumban kezdte, az érettsé-
git pedig a Berzsenyi-líceum-
ban tette le. A két középiskola 
igazgatója – Farkas Gábor és 
Tölli Balázs – is részt vett az 
eseményen.

Rátz László úttörő szere-
pet játszott a középiskolai 
matematikaoktatás reform-
jának meg valósításában. 
Leghíresebb tanítványai-
nak – Neumann János, Wig-
ner Jenő – tehetségét már 
korán észrevette, és segítette 
az előmenetelüket. Emlékére 
alapították a középiskolai ta-
nárok számára meghirdetett 
életműdíjat.

Emléktábla  
Rátz Lászlónak

50 éves a központi aneszteziológiai  
és intenzív terápiás osztály
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Soproni Gyógyköz-
pont Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya. 
A jubileumi esemény alkalmából dr. Kulcsár Dániel orvosigaz-
gató és Farkas Andrea ápolási igazgató köszöntötte az osztály 
volt és jelenlegi munkatársait. A kórházi kollektíva fél évszá-
zados kimagasló szakmai tevékenységét díszoklevéllel is el-
ismerték. A jeles évforduló alkalmából az osztály szombaton 
tartotta ünnepélyes értekezletét, ahova meghívást kaptak a 
szakmai egység egykori és jelenlegi munkatársai is.

Éljen 140/90-es vérnyomás alatt!
A Magyar Hypertonia Társaság a szeptembert a vérnyomásmé-
rés hónapjává nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet a ma már 
népbetegségnek számító magas vérnyomás veszélyeire. A Sop-
roni Gyógyközpont az országos felhíváshoz csatlakozva szep-
tember 16-án vérnyomásmérő napot szervezett. Az egészség-
ügyi szakemberek jelen voltak a Soproni Egyetemen, a GYSEV 
Zrt. vasúti várótermében és a Várisi úti oltóponton is. A pre-
venciós napon az önként jelentkezők vérnyomásértékeit ellen-
őrizték, hipertónia gyanúja esetén vérnyomásnapló vezetését 
és háziorvosi kontrollt javasoltak.

RÖVIDEN

FO
TÓ

: F
IL

EP
 IS

TV
ÁN



Városi hírek 2021. szeptember 22.4 Soproni Téma 10. évfolyam 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Alapításának harmin-
cadik évfordulója alkal-
mából családi nappal 
várta a látogatókat a 
Fertő–Hanság Nemze-
ti Park Öntésmajorban. 
A programon részt vett 
dr. Nagy István agrár-
miniszter is.

30 éves az ország legkülönle-
gesebb nemzeti parkja. A Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park vi-
zes élőhelyeivel, szárazföldi 
folyami deltájával, a Fertő 
tó különleges élővilágával, 
a szikes puszták ritka növé-
nyeivel páratlan kincse Ma-
gyarországnak. A koronaví-
rus-járvány miatt szombatra 
halasztották azt a családi na-
pot, amelynek keretében a lá-
togatók együtt ünnepelhették 
a nemzeti park évfordulóját. 
Az eseményen kézműves vá-
sár, népi és kézműves ját-
szóház, íjászat, f ilmvetítés 
és még lovaskocsi is várta a 
résztvevőket.

A rendezvényen Kulcsárné 
Roth Matthaea, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park igazgatója 
bemutatta a természetvédel-
mi terület múltját. Elmond-
ta: tájvédelmi körzetek létez-
tek korábban is, de azokat az 

értékeket, amelyeket ez a ré-
gió képvisel, egybekötötték, 
így született meg a Fertő–
Hanság Nemzeti Park.

Az eseményen köszöntőt 
mondott dr. Nagy István ag-
rárminiszter is, aki örömét 
fejezte ki, hogy sikerült meg-
őrizni a régióban azt a kul-
túrtájat, amely kialakult az 

ember és a természet között. 
– Az elmúlt harminc év meg-
mutatta, hogy ez az egyen-
súly mennyire fontos, hogy 
mekkora eredményt sikerült 
elérni a természetvédelem és 
az ökoturizmus terén – tette 
hozzá a miniszter.

A kö s z önt őb e s z é dek 
után leleplezték Nagy László 

emléktábláját. A Fertő–Han-
ság Nemzeti Park nyugal-
mazott, Pro Natura Díjas 
természetvédelmi őrkerület-
vezetője, a hansági lápvilág 
elhivatott őrzője, a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemke-
resztjének birtokosa 2019-ben 
hunyt el.

Forrás: sopronmedia.hu

Az ökoturizmus  kulcsszerepet tölt be ezen a vidéken

30 éves a nemzeti park

Öntésmajorban családi nappal ünnepelték, hogy 30 éves a nemzeti park. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri 
alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak 
pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismer-
jék az egészet, és megírják nekünk, melyik alko-
tást rejtettük el. Azok között, akik a helyes meg-
fejtést szeptember 29-ig beküldik a Soproni 
Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szer-
kesztoseg@sopronitema címre, ajándékot 
sorsolunk ki.

Augusztus 25-i rejtvényünk megfejté-
se: a soproni gettó emléktáblája, a helyes 
megfejtőnk: Karsay Péter (Sopron, Ma-
chatsek Gyula utca). 

A soproni gettó emléktáblája – Új utca 28. 
Hetvenhét évvel ezelőtt, 1944 májusában Sop-
ronban is létrehozták a gettókat, ezek közül az 
egyik az Új utcában volt. Már ezt megelőzően, 
április elejétől kötelezővé tették a zsidók szá-
mára a sárga csillag viselését, feloszlatták úgy 
az ortodox, mint a neológ hitközséget, valamint 
bizonyos fokú kijárási korlátozásokat is bevezet-
tek a zsidók számára. 

Az Új utcából a nem zsidó lakosságot a vá-
ros más pontjain helyezték el, így az utcában 
csak zsidó családok lakhattak, meglehetősen 
összezsúfolva. Az Új utca elejére és végére ma-
gas fakerítést építettek, a bejárati kapukat lánc-
cal zárták le, a Szent György utcába vezető átjá-
rót pedig befalazták. A gettó lakói a piacokon 

és az üzletekben csak 10 és 12 óra között vásá-
rolhattak, de ebben az időpontban már az élel-
miszerek hiánya miatt alig tudták a legszüksé-
gesebbeket beszerezni. Az Új utcai gettóban 
végig volt villany és vezetékes víz, ami vélhető-
leg dr. Kamenszky Árpád polgármesternek volt 
köszönhető. 

A gettóból a soproni zsidókat június végén 
előbb a főiskolai menzaépületben, illetve a Ja-
cobi-féle gyárépületben szállásolták el. Majd 
1944. július 5-én a Déli pályaudvaron tehervonat 
vagonjaiba zsúfolták őket – egy-egy teherkocsi-
ba 75–85 személy került –, a szerelvény pedig jú-
lius 7-én, szombaton reggel érkezett meg Ausch-
witzba. A soproni gettó parancsnoka dr. Drégely 
Béla csendőr százados volt, akit a nyilasok ké-
sőbb zsidórejtegetés miatt kötél általi halálra és 
lefokozásra ítéltek, de kegyelemből tizenöt év 
fegyházat kapott. A soproni katonai fegyházban 
kezdte meg büntetése letöltését, majd ő volt az 
egyik segítője Almásy Tibornak, akivel munka-
szolgálatosokat mentettek meg. (Erről lapunk-
ban is írtunk: Almásy Tibor emléktáblája, Sopro-
ni Téma, 2021. május 19.) 1947-ben ismét perbe 
fogták mint háborús bűnöst, de a Szabad Szó cí-
mű lap 1947. július 11-i lapszámában megjelent 
tudósítás szerint a soproni fegyintézetből meg-
szökött, további sorsa ismeretlen. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

EZ LESZ…  – programajánló
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Csetkovicsné Szukits Éva képe lett szeptem-
ber hónap fotója. Mint arról már olvashattak, a 
Soproni Téma pályázatot írt ki, az elmúlt hetek-
ben Sopron, te csodás címmel vártuk olvasó-
ink képeit.

Pályázatunk nyertese nyug-
díjas, körülbelül 5 éve foglal-
kozik a fotózással. – Már sok 
soproni fotóm van, sétáim so-
rán telefonnal készítem a ké-
peket – mesélte lapunknak 
Csetkovicsné Szukits Éva. 

– Mindig látok valami újat, ér-
dekeset. Egyik kedvenc hely-
színem a Kolostor utca. A fo-
tóimon keresztül szeretném 
megmutatni, hogy én hogyan 
látom Sopront, ezért is nevez-
tem be a pályázatra.

Nemcsak Évának, ha-
nem valamennyi pályázó-
nak köszönjük, hogy meg-
tisztelt minket bizalmával. 
A felhívásra érkezett képe-
ket megtekinthetik a www.
sopronitema.hu/galeriak/
sopron-te-csodas oldalon. 

A NYEREMÉNY
Fotópályázatunk nyertese 
Horváth Ferenc Különc bor-
vidék című könyvét, illetve 
Iváncsics Zoltán soproni bo-
rász egy üveg borát veheti át 
szerkesztőségünkben. 

„Sopron, te csodás!”

Muzsikáló múzeum 
Szeptember 22., szerda 18 óra, Lenck-villa 
Dárdai Árpád zongorajátéka a Lenck-villa kertjében. 

Péter Szabó Szilvia – NOXTALGIA 
Szeptember 24., péntek 19 óra, Petőfi Színház 

Kutatók éjszakája
Szeptember 24–25., Soproni TIT 
Péntek 16 óra: Schuminszky Nándor űrkutató: A V2 rakétá-
tól Gagarinig
17.30: dr. Ferencz Orsolya űrkutató, űrkutatásért felelős mi-
niszteri biztos: A magyar űrkutatás
19 óra: Ungvári Csaba, a GYSEV Zrt. vezérigazgató-helyette-
se: A modern GYSEV 
Szombat 17 óra: GreenBee – A méhek és a biomonitoring, 
dr. Kovács Zoltán, dr. Rétfalvi Tamás, prof. dr. Lakatos Ferenc 

Müller Péter Sziámi and Friends 
Szeptember 24. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Erdei séta a Soproni Parkerdőben
Szeptember 25., szombat 10 óra, találkozó a Hotel 
 Lövér buszmegállójában 
A séta célja a klimatikus gyógyhelyű Alsó- és Felső-Lövérek 
megismerése. Regisztráció: www.visitsopron.com 

Kultúrházak éjjel-nappal
Szeptember 25. 16 órától, Pedagógusok Soproni 
 Művelődési Háza 
16 óra: „Soproni pillanatok” – kiállításmegnyitó Kóbor  Péter 
fotóiból 
16.30: „Szeptemberi strófák és dallamok” – előadja: Bende 
Attila (vers), Horváth Ábel (zongora), Orbán Júlia (vers)
17 óra: Mr. Szeptember című amerikai film (1961) vetítése
19 óra: „Zenés szeptember” – kapualjkoncert magyar 
előadók slágereiből – közreműködik: Haász Sándor és 
 Kedmenecz József 

Kapitány Máté, Lil Frakk, Ress  
– világkörüli turné
Szeptember 25. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Belvárosi séta
Szeptember 26., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
A séta alkalmával az érdeklődők megismerik a város neveze-
tességeit. Regisztráció: www.visitsopron.com 

Kult100
Szeptember 26. 10 órától, belváros 
Éljük át 1921-et együtt! Részletek: prokultura.hu 

Nagy táncválasztó
Szeptember 26. 10 órától, Liszt-központ 
Különböző táncfajtákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, 
este 7-től pedig ünnepi gálaest kezdődik a színházban. 

sopronitema 
hivatalos
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A kétnyelvű megemlékezésen több mint százan vettek részt, sokan német nemzetiségi öltözetben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

HUSZÁR JUDIT

„A tudás szárny, ame-
lyen égbe szállunk” 
– Andrássy Péterre, 
Sopron díszpolgárára 
emlékeztek szomba-
ton a Károly-magaslati 
kilátónál.

Szeptember 18–19. a kultu-
rális örökség napjai, melyek 
célja az épített örökségünk 
bemutatása, olyan épületek 
megismertetése, amelyek a 
hétköznapokban csak ritkán 
láthatóak. Már hagyomány, 
hogy ilyenkor tartják a kilátó 
napját is a Károly-magaslaton. 
A programot a Soproni Város-
szépítő Egyesület és a TAEG 
Zrt. a kezdetek óta közösen 
szervezi. Idén azért is külön-
leges volt a rendezvény, mert 
a kilátó napja megálmodójára, 
a közelmúltban elhunyt And-
rássy Péterre emlékeztek.

– Évről évre összejövünk 
szeptemberben itt, a sopro-
ni erdő szívében, hogy tisz-
telegjünk a természet szép-
sége előtt, örvendjünk a 
nagyszerű tájnak – kezdte 
beszédét dr. Simon István. 

Sopron alpolgármestere mél-
tatta a több mint 150 éves vá-
rosszépítő egyesület munká-
ját, valamint megköszönte 
az együttműködő partnerek, 
köztük a tanulmányi erdőgaz-
daság, a civil szervezetek és a 
soproni polgárok önzetlen se-
gítségét. – Ilyenkor mindig 
megemlékezünk a nagy elő-
dökről, Kitaibel Páltól kezd-
ve Winkler Oszkáron, Csapo-
dy Verán át egészen Andrássy 
Péterig, aki legutóbb távozott 
közülünk.

Sopron díszpolgárának 
munkásságát dr. Józan Ti-
bor mutatta be részletesen. 

A városszépítő egyesület elnö-
kétől megtudtunk: Andrássy 
Péter 289 publikációt, 12 tan-
könyvet írt, ő valósította meg 
a Károly-kilátóban lévő kiállí-
tást, a városszépítő egyesület-
ben aktív tag volt, vállalta az 
ifjúsági szakterület vezetését 
is. (Szerkesztőségünk külsős 
munkatársaként éveken ke-
resztül szervezte a Sopron nö-
vény- és állatvilágát bemutató 
sorozatot.)

– Hagyatéka megőrzése, 
megismertetése szakmai kö-
telességünk – folytatta Bá-
náti László. A TAEG Zrt. ok-
tatási és közjóléti igazgatója 

személyes megemlékezésé-
ben felelevenítette András-
sy Péter szellemiségét, mara-
dandó alkotásait.

A kilátó napján közremű-
ködtek a Berzsenyi-líceum 
diákjai, akik az egykori ta-
nítványok emlékeit olvasták 
fel, valamint a Brass  Brothers 
fúvósegyüttes. A rendez-
vény végén dr. Simon István, 
dr. Józan Tibor, Bánáti László, 
valamint Abdai Zsolt önkor-
mányzati képviselő elültetett 
egy kislevelű hárs emlékfát. 
A megemlékezésen részt vett 
Bolla Marianna, Andrássy Pé-
ter özvegye is.

Kilátó napja megemlékezéssel

A Berzsenyi-líceum diákjai is felelevenítették Andrássy Péter emlékét.

„Az ország egyik legna-
gyobb turisztikai beruhá-
zása mágnesként vonzza 
az önjelölt természetvé-
dőket vagy azokat a magu-
kat politikusnak vallókat, 
akik úgy gondolják, meg-
lovagolva a Fertő hulláma-
it célba érkezhetnek.”

JEGYZET

Hazugságháló
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Így nyár végén sem halkul az ellenzék hang-
ja a különböző beruházásokkal kapcsolatban. 
Sőt! Nem nehéz megjósolni, hogy egyre hango-
sabb lesz, ahogy közeledünk a tavaszi választá-
sokhoz. Azonban van egy érdekes jelenség, ami 

jelzi: csak addig fog-
lalkozik egy adott fej-
lesztéssel, amíg úgy 
érzi, lehet hergelni az 
embereket, lehet poli-
tikai tőkét kovácsol-
ni, lehet minden valós 
érv nélkül támadni a 
kormányt vagy az 
önkormányzatot. Az 
egyáltalán nem ér-
dekli, hogy valójá-

ban mi az emberek érdeke, mi szolgálja Sopron 
fejlődését. Nem tudom, megfigyelték-e, amint 
egy-egy program a befejeződik, „szó bennsza-
kad, hang fennakad”. Így volt ez az M85-ös au-
tóúttal vagy az uszodával is. Vagyis, ha már az 
adott beruházás bírálatát nem tudják a maguk 
javára fordítani, akkor már szóra sem érdemes, 
annál is inkább, mert városunkban jelenleg is 
több fejlesztés fut párhuzamosan, bőséges té-
mát szolgáltatva a választási küzdelemhez.

Egy ideje a sláger a Fertő tavi fejlesztés. Az 
ország egyik legnagyobb turisztikai beruházá-
sa mágnesként vonzza az önjelölt természet-
védőket vagy azokat a magukat politikusnak 
vallókat, akik úgy gondolják, meglovagolva a 
Fertő hullámait célba érkezhetnek, vagyis si-
kerrel szerepelhetnek a különböző választáso-
kon. Hogy ez így legyen, a tényeket figyelmen 
kívül hagyva különböző hazugságokat terjesz-
tenek, és ilyen-olyan (nemzetközi) fórumokon 
követelik a beruházás leállítását. Szerencsére 
erről szó sincs, a kivitelezés a terveknek megfe-
lelően jó ütemben halad. Annál is inkább, mert 
minden engedély a kivitelezők rendelkezésére 
áll, és jelenleg is folyamatos az egyeztetés azok-
kal, akik eddig és a jövőben is a tó használói vol-
tak és lesznek: például a horgászokkal, vitorlá-
sokkal, és még sorolhatnám, de mindenki más is 
érdemi információhoz juthat a fejlesztés részle-
teivel kapcsolatban.

A fenti gondolatot csak azért jegyeztem le, 
mert az ellenzék és sajnos a sajtója is úgy pró-
bálja beállítani a beruházást, mintha az a sop-
roniak és a környékén élők ellenére valósulna 
meg. Minden Fertővel kapcsolatos írásukban 
szerepel, hogy a helyiek tiltakozása vagy (ez na-
gyon tetszett) a széles tömegek ellenére történik 
a fejlesztés. Nos, én nem látom a tiltakozó „széles 
tömegeket” vagy a helyiek ellenállását. Persze 
akad néhány, talán néhány tucat vagy néhány 
száz ember, akinek semmi sem jó, akik minden 
és annak az ellenkezője ellen is szót emelnek, de 
a soproniak nagy többsége várja már, hogy bir-
tokba vehesse az új strandot és szabadidőköz-
pontot. (Csak megjegyzem, a beruházás kez-
detekor úgy próbálták meg ellehetetleníteni a 
fejlesztést, hogy szinte minden írás végén ott 
volt: a környéken többen látták Orbán Ráhelt. 
Hogy ki, mikor és pontosan hol, arról nem szól-
tak a tudósítások. Ezzel azt akarták érzékeltet-
ni, hogy a fejlesztés tulajdonképpen egy családi 
vállalkozás érdeke. Azóta erről leálltak, hiszen 
minden alapot nélkülözött, de mint láttuk, kita-
lálnak helyette más hazugságokat.)

Bevallom, érdeklődéssel várom, hogy ki, mit 
talál ki, melyik fejlesztést veszik össztűz alá. 
Mert azt tudjuk, hogy sokkal könnyebb bírálni, 
mint megvalósítani valamit. Nehéz, de ugyan-
akkor érdekes időszak elé nézünk. Nem irigy-
lem olvasóinkat, de ha a tényekből indulnak ki, 
legyen bármiről is szó, akkor könnyen megta-
lálják a kiutat az ellenzék által szőtt hazugság-
hálóból. Mindig azt kell nézni, mi szolgálja a mi 
érdekünket, mi szolgálja Sopron érdekét. 

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027

A németek  75 évvel ezelőtti kitelepítésére emlékeztek

„…de el nem süllyed”

MUNKATÁRSUNKTÓL

A második világháború után, 1946-ban kitelepí-
tett mintegy 8000 soproni németre emlékeztek 
vasárnap délután az evangélikus templom mel-
lett lévő emlékműnél.

– Idén nemcsak a soproni 
népszavazás századik évfor-
dulójára, de a németek kite-
lepítésének hetvenötödik év-
fordulójára is emlékezünk 
– mondta dr. Krisch András, 
a Soproni Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnökhe-
lyettese. – A soproni németek 
hűségesek voltak Magyaror-
szághoz, mikor Sopron hova-
tartozásáról kellett szavazni, 
1946-ban mégis azzal kellett 
szembesülniük, hogy kitele-
pítik őket. 

– Nekünk anyáink még 
elmondták mindazt, amit 

átéltek, és mi is továbbadtuk 
ezt fiainknak – hangsúlyozta 
Krisch Magdolna, a Soproni 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke. – Felada-
tunk, hogy megőrizzük Sop-
ron németségéből mindazt, 
amit lehet. 

Az Országgyűlés német 
nemzetiségi szószólója a meg-
emlékezésen arról beszélt, 
hogy a nemzetiségek barát-
sággal fordultak egymás felé 
a múltban is, a súrlódásokat 
mindig a nagypolitika gerjesz-
tette. – Örvendetes, hogy rész-
ben parlamenti képviseletünk 

révén mára Magyarország 
döntéshozói sokkal többet 
tudnak hazánk nemzetisége-
iről, ami elősegíti, hogy hát-
rányos megkülönböztetésük 
többet ne fordulhasson elő 
– tette hozzá Ritter Imre.

– Hetvenöt évvel ezelőtt 
azokat a német anyanyelvű 
embertársainkat fosztották 
ki és üldözték el, akik szer-
ves részét képezték a ma-
gyar nemzetnek – emelte ki 
 Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője. 
– Boldog vagyok, hogy része-
se lehetek annak a parlamenti 

munkának, amely fordulatot 
hozott a hazai nemzetiségek 
támogatásában

A beszédek után a résztve-
vők koszorúkat helyeztek el a 
templom mellett található ki-
telepítési emlékművön.

A program a Liszt-köz-
pontban folytatódott, ahol a 
németek kitelepítésének 75. 
évfordulóján a nemesnádud-
vari néptáncosok ifj. Kishegyi 
Simon, „Nagyszüleink emlé-
kére” című koreográfiáját ad-
ták elő. Ezt követően fellépett 
a Testvériség Német Nemzeti-
ségi Néptáncegyüttes is.

SOPRONBÁNFALVÁN ISTENTISZTELETTEL,  illetve a Hajnal 
téri emlékműnél koszorúzással emlékeztek meg a helyi németek 
kitelepítésének 75. évfordulójáról. A Sopronbánfalvi Evangélikus 
Egyházközség által szervezett programon dr. Farkas Ciprián pol-
gármester köszönetét fejezte ki valamennyi német polgárnak, aki 
a mai napig segíti és ápolja a német–magyar kapcsolatokat.
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PLUZSIK TAMÁS

Lakóközösség kategó-
riában a Szent György 
utca 1. – Városház ut-
ca 2. számú társasház 
nyerte a Virágos Sopro-
nért versenyt. Horváth 
Katalin és Péteri Tí-
mea évek óta gondját 
viseli, ápolja és gon-
dozza a falakkal körül-
vett udvart.

Sopron önkormányzata év-
ről évre kiírja a Virágos Sop-
ronér t kör nyezet szépítő 
versenyt – a díjazottakat a kö-
zelmúltban köszöntötték a vá-
rosházán. (Erről lapunkban is 
beszámoltunk: Virágos Sopro-
nért, Soproni Téma, 2021. szep-
tember 15.)

– Negyven éve élek ebben a 
házban, és Péteri Tímea lakó-
társammal, barátnőmmel na-
gyon a szívünkön viseljük az 
egész ház sorsát, aminek ta-
lán a leglátványosabb része 
ez a csodaszép kert – kezdte 
Horváth Katalin. – Tíz évvel 
ezelőtt, ha nem is volt elha-
nyagolt, de közel sem így né-
zett ki ez az udvar. Abban az 
időben még itt lakott dr. Pécsi 
Őrs, az ő ötlete volt, hogy füve-
sítsük be az udvart, ez volt az 
első lépés. 

Az udvarban, az írd és 
mondd százféle növény kö-
zött olyan kertészeti ritkaság 
is megtalálható, mint a japán-
kertek egyik lenyűgöző meg-
jelenésű díszfája, a bonszáj-
ként is előszeretettel nevelt 
japán juhar (Acer palmatum).

– Férjemmel valamivel 
több mint tíz éve költöztünk 

a házba, éppen akkor, amikor 
elkezdődött az udvar megúju-
lása – folytatta Péteri Tímea. 
– Úgy indult, hogy a férjem 
elkezdte nyírni a füvet, majd 
azokat a növényeket, amiket 
más kidobott volna, mi Kati-
val elültettük.

Az udvarban van egy íz-
léses pergola is, ahol egy 

alkalommal jó hangulatú, ke-
rek évfordulós születésnapot 
ünnepelt az egyik lakó, de ar-
ra is volt példa, hogy japán tu-
ristacsoport csodálta meg a 
kertet, és kattogtatta a fény-
képezőgépeit, az pedig már 
többször is megesett, hogy a 
szomszédos városházáról az 
ifjú pár átjött, hogy Kati és 

Tímea birodalmában is ké-
szíttessen dekoratív esküvői 
fotókat.

Az első helyezésért a díj-
kiosztón ötvenezer forint ér-
tékű vásárlási utalványt vett 
át Katalin és Tímea, melyet, 
mint megtudtuk tőlük, ter-
mészetesen a társasház kert-
jének szépítésére fordítanak. 

Horváth Katalin és Péteri Tímea társasházuk kertjében – megérdemelten vehették át a Virágos Sopronért környezetszépítő ver-
seny első díját. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Virágos 
Sopronért
Az Egészséges, embe-
ribb környezetért, a Vi-
rágos Sopronért prog-
ramsorozat következő 
eseményét szeptember 
29-én, szerdán 17 órakor 
tartják a pedagógusok mű-
velődési házában. Horváth 
Sándor életmód-tanács-
adó köszöntője után prof. 
dr. Bartha Dénes egyete-
mi tanár az év fáiról tart 
előadást. Járai Zsolt lel-
kész pedig a ma is létező 
csodákról szól. A résztve-
vők díszkáposzta-palántát 
kapnak ajándékba.

Természetvédel-
mi akcióterv 
– A koronvírus-járvány 
okozta válság ellenére 
jól halad a klíma- és ter-
mészetvédelmi akció-
terv, valamint annak ki-
emelt pontja, a zöld busz 
megvalósítása – közölte 
 Steiner Attila, az Innováci-
ós és Technológiai Minisz-
térium államtitkára. – Ma-
gyarország vállalta, hogy 
2050-re klímasemleges 
országgá válik. Ezért fon-
tos a közlekedésből ere-
dő szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése. A kormány 
36 milliárd forintot fordít 
a zöldbusz-programra a kö-
vetkező években, biztosít-
va, hogy elektromos haj-
tású járművek kerüljenek 
forgalomba a helyi közös-
ségi közlekedésben. (mti)

ZÖLD HÍREK

Szabadban 
az egészségért
A járványhelyzetben körül-
belül 30 százalékkal nőtt a 
magyar erdők – köztük a 
Soproni Parkerdő – láto-
gatottsága. – A kétmillió 
hektár magyar erdő egész-
séges kikapcsolódási lehe-
tőséget biztosít mindenki 
számára – hangsúlyozta 
Nagy István agrárminisz-
ter. – Erdeink emellett cso-
dálatos természetvédelmi 
értékeket rejtenek, hozzá-
járulnak a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésé-
hez, és megújuló faanya-
got biztosítanak. 

ZÖLD HÍREK

A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály,  Sopron, Fő tér 1. II. em.

A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló
tájékoztató, illetve további információ:

a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok

menüpont alatt olvasható.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron–Brennbergbánya,
Soproni út 24. szám alatt található
ingatlan értékesítésére
Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
9153/35 1638 m2 kivett gazdasági épület, udvar

• Induló ár: 11.800.000 Ft (áfamentes értékesítés)
• A licittárgyalás időpontja: 2021. október 7-én 9.00 
• A helyszínen megtekinthető: 2021. szeptember 24-én 9.00 

KÖVES ANDREA 

A Faműves mestersé-
gek című kötet után 
újabb hiánypótló ki-
advánnyal lepte meg 
olvasóközönségét 
dr. Gerencsér Kinga, a 
Soproni Egyetem cím-
zetes tanára. 

A fa ezer arca című igényes 
kivitelű, fotókkal gazdagon il-
lusztrált kötet izgalmas törté-
neteken, példákon keresztül 
mutatja be: milyen pótolha-
tatlan életünkben a fa mint 
nyersanyag és mint élő anyag. 
Dr. Gerencsér Kinga több 
mint négy évtizede elkötele-
zett „fás” szakember, nyug-
díjazása után úgy gondolta: a 
megszerzett ismereteit meg-
osztja másokkal is olvasmá-
nyos formában.

– Nehéz válogatni a kötet-
ben szereplő sok-sok érdekes, 
izgalmas téma közül – mesél-
te a szerző, miközben átlapoz-
ta a könyvet. – Az erdőfürdő-
zéstől, az élőfa-szobrászattól 
kezdve a világító fával való kí-
sérleteken, a faölelésen át a 
lombkoronaházak, -hotelek és 
-éttermek felsorolásáig széles 
a paletta. Utánajártam annak 
is, hogy milyen gyógyhatásai 
vannak a fák leveleiből és vi-
rágaiból készített teáknak, 
krémeknek, fürdőknek, és 

melyik fa termése mire jó, il-
letve a fák nedvei milyen kin-
cseket rejtenek.

A kötetből azt is megismer-
hetjük, hogy mennyiféle alap-
anyag készíthető a fa testéből, 
miképpen ihlette meg Gaudít 
egy nyírfasor a kőkatedrális 
megalkotásánál, milyen elő-
nyei vannak a fából való épít-
kezésnek. Kiderül az is, hogy 
vajon miért a jövő nyersanya-
ga a fa, miért fontos a klíma-
védelem szempontjából a fa-
ültetés. Megismerkedhetünk 
a teqball-lal, a labdarúgás és 

az asztalitenisz elemeinek 
kombinálásával kialakított 
sportággal, amelynek alapja 
egy magyar fejlesztésű, fa fel-
használásával készült, külön-
legesen meghajlított asztal. 
Rácsodálkozhatunk, meny-
nyiféle formában és színben 
jelenik meg tárgyainkban a 
fa, hogyan szolgálja kikapcso-
lódásunkat, szellemi, fizikai 
feltöltődésünket és minden-
napi életünk szebbé, barát-
ságosabbá tételét. A kötet a 
Cédrus Könyvkereskedésben 
vásárolható meg.

A fa ezer arca:  A jövőben is pótolhatatlan nyersanyag 

Hiánypótló új kötet

Dr. Gerencsér Kinga új könyvével. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Rendszeresen  készítenek esküvői fotókat is a csodás kertben  

Oázis a társasház udvarán

Megfigyelik a rákosi viperákat
Négy rákosi viperát engedtek ki a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park szakemberei a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let munkatársaival együttműködve. Az 
állatok mindegyike rádiós jeladóval 
rendelkezik, melyeket a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert állatorvosainak 
csapata ültetett be az egyedekbe. 

Ennek köszönhetően megfi-
gyelhető, hogy mekkora területet 
„járnak be”, milyen élőhelyeket 
részesítenek előnyben, illet-
ve miként reagálnak egy-egy 
területkezelésre. Az adatok 
fontos információkat nyújta-
nak, amelyek alapul szolgálnak a faj meg-
őrzése érdekében végzett területkezelések 
meghatározása kapcsán – közölte a nem-
zeti park.
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Milyen volt az élet 100 
évvel ezelőtt? Mi volt a 
divat, milyen sütit et-
tek akkor az emberek? 
– ez is kiderül szeptem-
ber 26-án, vasárnap a 
Kult100 rendezvényen. 

Ismét kulturális események 
töltik meg a soproni belvá-
rost – vasárnap rendezik a 
Kult100 című programot, 
amelyen az 1921-es Sopron vi-
lágába repülhetünk vissza. 
A szervezők célja nem a po-
litikai háttér, a népszavazás 
ismertetése, hanem a ’20-as 
évek hétköznapi életét szeret-
nék bemutatni. – A belváros 
40 pontján kínálunk progra-
mot az érdeklődőknek, ezút-
tal is tucatnyi civil egyesület, 
művészeti csoport és társulat 
közreműködésével – mondta 
Szekeres Kriszta, a program 
főszervezője. 

A Fő téren kialakítanak egy 
piacot, ami 10-től 18 óráig lesz 
nyitva – árusok, vásárfiák, 
kisposta, vándorfotográfus 
és kikiáltók is várják a láto-
gatókat. A belvárosi helyszí-
neken délután 2-től 6-ig tar-
tanak a programok, ahogy a 
Várkerületen felállított szín-
padon is ebben az időszakban 
láthatók a produkciók. Lesz 
például a korabeli koncertek 
mellett 1921-es összvárosi di-
vatbemutató, amelyen a pol-
gármestertől a lócsiszárig 
mindenki megjelenik. 

– A Soproni Horváth Jó-
zsef gyűjtemény a Cézár ház-
ban is látogatható lesz ezen a 

délutánon, ráadásul vezetés-
sel – mondta Mátyás Csaba, a 
tárlatot kezelő alapítvány el-
nöke a programról tartott saj-
tótájékoztatón. Ugyanitt Filep 
Márk, a belváros önkormány-
zati képviselője hangsúlyozta: 
egyedi időutazás lesz ez a nap, 
amelynek optimális helyszíne 
a belváros. – A Soproni Múze-
um három helyszínnel is részt 
vesz a Kult100-on, a Tűzto-
ronyban Taschner Tamás ala-
kítja a soproni toronyőrt, aki-
től korabeli történeteket is 
hallhatunk, a bányászati mú-
zeum udvarán régi makette-
ket, plakátokat is lehet majd 
látni, a Macskakő Gyermek-
múzeumban pedig 100 éves 
játékok is helyet kapnak – tet-
te hozzá dr. Tóth Imre, a mú-
zeum igazgatója. 

– A Handler-iskola diákjai 
is aktív résztvevői a program-
nak, például korabeli éksze-
kereket, frizurákat is készí-
tenek – tudtuk meg Kósa Éva 
igazgatótól. 

Igazi kuriózumnak számít 
a Szent Korona hőlégballon, 
amelyet Kassáról hoz el tu-
lajdonosa, Medve Ferenc, és 
amelyet egész délután meg le-
het csodálni a Mária-szobor-
nál. Az idei programon min-
den közreműködő igyekszik 
1921-es jelmezben megjelen-
ni, az utcákat lovasszekerek 
és hintók járják, mindegyikre 
szabadon fel lehet szállni. 

A Kult100 programot Sop-
ron város védőszentjének ün-
nepéhez kapcsolódóan immá-
ron 5. alkalommal szervezi 
meg a Pro Kultúra.

Az 1920-as évek 
hétköznapjai

A Szent Korona hőlégballont a Mária-szobornál lehet majd 
megcsodálni vasárnap.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egész napos programmal várta a kultúra szerel-
meseit a Soproni Petőfi Színház. A kulisszajárások 
mellett bemutatták a bérletes előadásokat is, a 
napot gálaműsor zárta a Mária-szobornál.

Az elmúlt szombaton ismét 
feltárult a kulisszák titokza-
tos, varázslatos világa a Sop-
roni Petőfi Színházban. A lá-
togatók napközben vezetett 
bejárásokon vehettek részt, 
ahol díszletrészleteket lát-
hattak. A nézőtéri büfében 
lehetőség nyílt bepillantani a 
régebbi, nagy sikerű produk-
ciókba és a szabadság éva-
dának bizonyos előadásaiba 
is. A legkisebbeknek Molnár 

Anikó színművész mesélt a 
kakaóbárban, a színház előt-
ti téren pedig kiállítás vár-
ta az érdeklődőket az elmúlt 
10 év színházi plakátjaiból. 
A Festőteremben a Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekar 
Kóczán Péter vezényleté-
vel Goldmark Károly műveit 
játszotta. 

A napot színházi gála-
est zárta a Várkerületen. 
A Mária-szobornál felállított 

színpadon a társulat tagjai ad-
ták elő zenés műsorukat.

Dr. Simon István alpolgár-
mester az est megnyitóján kö-
szöntötte a nézőket. – A sop-
roni teátrum igazi nyertes 
helyzetben van, ugyanis Ma-
gyarország kormánya el-
kötelezett a színházi kultú-
ra támogatása és fejlesztése 
iránt – mondta beszédében 
dr. Simon István. – Az együtt-
működési megállapodásnak 
köszönhetően mintegy 350 
millió forint kormányzati tá-
mogatásban részesült a sop-
roni színház. Az önkormány-
zat pedig további 300 millió 
forintot biztosított az intéz-
ménynek. Ezt egészítették ki a 
pályázatokon elnyert források.

Pataki András, a színházat 
működtető Pro Kultúra Sop-
ron Nonprofit Kft. ügyvezető-
je elmondta, a szabadság éva-
dával tisztelegnek a 100 évvel 
ezelőtti soproni népszavazás 
centenáriuma előtt. Ennek 
szellemében invitálják a kö-
zönséget a teátrumba. 

– Idén megpróbálunk han-
gosabbak lenni, mint szoká-
sos, hiszen szeretnénk minél 
szélesebb körben elterjesz-
teni azt az információt, hogy 
nyitunk, indul az új évad 
– tette hozzá Pataki András. 
– Öröm, hogy újra tudunk 
dolgozni, hiszen óriási évad 
következik a centenáriumát 
ünneplő soproni népszava-
zásnak dedikálva.

Nyílt nappal  indította az évadot a Soproni Petőfi Színház

Fergeteges színészbuli

Felmehettek a színpadra, betekinthettek a kulisszák titokzatos, varázslatos világába a színházi nyílt nap résztvevői. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1986
Tanévnyitó az egyetemen
Tegnap délelőtt megkezdődött 
a 179. oktatási év a soproni Er-
dészeti és Faipari Egyetemen. 
Az ünnepélyes egyetemi ta-
nácsülés színhelye a Liszt Fe-
renc Művelődési Központ volt, 
ahol dr. Gál János, az egyetem 
rektora köszöntötte a résztve-
vőket, köztük Tömpe Istvánt, 
az MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagját, valamint az év-
nyitó ünnepségen megjelent 
hallgatókat és szülőket. A meg-
újulás eredményének tekinthe-
tő, hogy az egyetemhez tarto-
zó székesfehérvári Földmérési 
és Földrendezői Főiskolai Kar 
főigazgatói státust kapott, to-
vábbá az is, hogy az erdőmér-
nöki karon környezetvédelmi 
tanszék kezdi meg működését 
az új tanévtől. Az ünnepség vé-
gén dr. Jakál László KISZ-titkár 

köszöntötte az új egyetemi pol-
gárokat, majd dr. Gál János hi-
vatalosan is megnyitotta az új 
tanévet. (Kisalföld) 

1941
Régi szerelem virágzott ki 
Sopronban
Dorn Máriát még a világhábo-
rú idején eljegyezte Máté Lajos 
soproni napszámos, aki utána 
rövidesen kikerült a harctérre, 
és attól kezdve nem adott jelt 
magáról. A leány hosszú ideig 
várt vőlegényére, viselte a ka-
rikagyűrűt is, de mert hosszú 
ideig nem jelentkezett, azt hit-
te, hogy Máté Lajos meghalt. 
Új kérője akadt, s már-már hall-
gatott a szavára, ezért le akar-
ta húzni ujjáról a jegygyűrűt. 
A gyűrű azonban a legnagyobb 
erőfeszítéssel sem volt eltávo-
lítható az ujjáról, ami annyira 
hatott a leányra, hogy kiadta út-

ját az új kérőnek. A most lezaj-
lott jugoszláviai háború végével 
aztán váratlanul visszatért Sop-
ronba Máté Lajos, felkereste ré-
gi szerelmét, és Dorn Mária bol-
dogsága határtalan lett, hogy 
annakidején a jegygyűrű vissza-
tartotta, hogy másnak legyen a 
felesége. (Orosházi Friss Hírek)

1921
Kikiáltják az önálló 
nyugat-magyarországi 
köztársaságot
Nyugat-Magyarországból az a 
hír érkezett, hogy ott a fölke-
lők szervezkedése befejezésé-
hez közeledik, és a fölfegyver-
zett polgárőrségekkel együtt 
most már mintegy harminc-
ezer főnyire szaporodott a föl-
kelő hadsereg. A fölkelés vezé-
rei elérkezettnek látják az időt 
a nagyágyú elsütésére. Fried-
rich, Lehár ezredes és Héjjas 

főhadnagy, a fölkelés katonai 
vezérei Szombathelyen megál-
lapodtak, hogy kikiáltják az ön-
álló nyugat-magyarországi köz-
társaságot, és minden erővel 
megakadályozzák Nyugat-Ma-
gyarország átadását. Ha kell, 
szembeszállnak a kisantanttal 
éppen úgy, mint a nagyantant-
tal. Ennek a puccsnak a célja az 
volna, hogy fölmentse a ma-
gyar kormányt a nyugat-ma-
gyarországi ellenállásért va-
ló felelősség alól, és eltérítse 
az antant figyelmét a mozga-
lom karlista jellegéről. A Du-
na–Tisza-közén, Kecskeméten 
és Budapesten napról napra 
alakulnak új gárdák, amelyek 
nagyobb csoportokban utaz-
nak Nyugat-Magyarországra, 
ahol szigorú katonai fegyelem-
mel készítik őket elő a harcok-
ra. (Jövő)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

145 ÉVVEL EZELŐTT,  1876. szeptember 15-én született Sel-
mecbányán Boleman Géza gépészmérnök, műegyetemi tanár, 
a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskola rektora. Sopronban 
hunyt el 1961. december 20-án.

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1896. szeptember 15-én született Sop-
ronban Steiner Antal, Steiner Rezső (1854–1945) festő fia. Arc-
képet, történelmi kompozíciót, életképet festett. Ő készítette 
a soproni pályaudvar freskóját. Sopronban hunyt el 1966. áp-
rilis 16-án.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1996. szeptember 15-én ünnepélyes is-
tentisztelet keretében átadták az evangélikus templom felújí-
tott orgonáját. Jáky György győri orgonaépítő mester renovál-
ta a hangszert. Az ország legnagyobb evangélikus hangszerét 
12 millió forintból restaurálták német és finn evangélikusok 
támogatásával.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Pedagógusok zenéltek
Száz dal szállt az elmúlt szombaton a Petőfi téren. A Pedagógusok 
Soproni Művelődési Háza szervezésében a „Pedagógusok zenél-
nek” című rendezvényen több mint ötven tanár lépett fel a téren 
felállított színpadra. A közönség dzsesszt, operát, énekkari műve-
ket, gyermek- és táncdalokat, valamint komolyzenét is hallhatott.
Az eseményt az 1921-es népszavazás centenáriumi évéhez kapcso-
lódva tartották meg.

www.prokultura.hu

Éremgyűjtők gyűlése
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete az 1921-es soproni népszavazás 
centenáriumának alkalmából Sopronban rendezte 51. vándorgyű-
lését. A résztvevőket a városházán dr. Farkas Ciprián polgármester 
köszöntötte. Dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója a népsza-
vazásról és Sopronyi-Thurner Mihály polgármesterről tartott elő-
adást. Ezt követően közösen koszorúzták meg a hajdani városve-
zető szobrát. A vándorgyűlésre Kutas László emlékérmet készített. 
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MOLNÁR ZOLTÁN

Igazi futballünnep volt az elmúlt hét-
végén Sopronban. Hosszú idő után 
újra elsőosztályú csapat látogatott a 
városi stadionba. A Fehérvártól 6–2 

arányban kapott ki az SC Sopron. 

Az összecsapást bátran kezd-
ték a hazaiak, és rögtön az ele-
jén egy-két ígéretes helyzettel 
meg is tudták lepni ellenfelü-
ket, gól azonban nem szüle-
tett ezekből. Kis idő elteltével 
viszont büntetőből megsze-
rezte a vezetést a Mol Fehér-
vár FC, amely után kissé meg-
zavarodtak a soproniak, így 

rövid idő alatt 5 gólos előny-
be került a vendég gárda. Ezt 
követően Krizsonits Mátyás 
szép egyéni megmozdulásá-
ból sikerült szépíteni, a fél-
idő pedig 1–5-ös eredmény-
nyel zárult.

A második félidőben vala-
mennyire visszavettek a Fe-
hérvár játékosai, sok esemény 

már nem történt. Egy bünte-
tőből még sikerült meglőni a 
2. soproni gólt, a találatok so-
rozatát viszont a vendégek 
zárták, így a mérkőzésen 6–2-
es végeredmény született. 

– Nagyszerűen kezdtük a 
mérkőzést, bátran játszottunk 
végig, sajnos ebben benne volt, 
hogy több gólt is kaphatunk 
– értékelt Mátyus János veze-
tőedző. – Olyan karaktert mu-
tattunk a 2. félidőben, amire 

büszkék lehetünk. Szép nap 
volt ez a soproni labdarúgás-
nak, de nekünk a bajnokság a 
legfontosabb, ezért tovább kell 
gyarapítanunk a pontjainkat.

A héten ismét a bajno-
ki mérkőzéseké a főszerep. 
Szeptember 22-én, szerdán a 
16. helyezett Mol Fehérvár FC 
II. csapatát fogadják 18 órától 
a városi stadionban, majd va-
sárnap az Érdi VSE otthoná-
ban lépnek pályára 16 órától. 

SC Sopron:  Kupabúcsú az első osztályú Mol Fehérvár ellen

Fókuszban a bajnokság

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 6. FORDULÓ
Megyei I. osztály: Pannonhalma SE – SFAC 1900 SE: 1–3
Megyei II. osztály: SVSE GYSEV – Hegykő: 0–4
Megyei III. osztály: SFAC 1900 II. – Répcevis: 0–4

Bátran játszottak a soproniak az elsőosztályú Fehérvár ellen, de a bravúr nem sikerült. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Idén is atlétikai emlékver-
sennyel tisztelgett névadó-
ja előtt a Soproni Széchenyi 
István Gimnázium. Az Anger 
sporttelepen rendezett meg-
mérettetésre a város összes 
középiskoláját meghívták. Az 
emlékversenyt az oktatási in-
tézmény három testnevelő 
tanára, Papp Katalin, Nyikos 
Tivadar és Koloszár Balázs 
szervezte.

– Két éve hagyományte-
remtő szándékkal indítottuk 
útjára az atlétikai emlékver-
senyt – tudatta Papp Katalin. 
– Tavaly sajnos a pandémiás 
helyzetben nem tudtuk meg-
rendezni a sporteseményt, 
így idén második alkalom-
mal gyűltek össze a közép-
iskolás fiatalok az Angeren. 
A mondás szerint az atlétika 
a sportok királynője, ezzel pe-
dig maximálisan egyet tudok 
érteni. Rendkívül összetett 

sportág, ezért is esett erre a 
választásunk.

A 14–18 éves fiatalok 100 
méteres síkfutás, súlylö-
kés, kislabdahajítás, vala-
mint 4×100-as és 4×400-as 
futó váltóversenyen mérhet-
ték össze tudásukat. Csak-
nem nyolcvanan vettek részt 
a sporteseményen.

– Közismert, hogy Széche-
nyi István nagy támogatója 
volt a sportélet elterjesztésé-
nek, több sportág esetében is 
kezdeményezője annak meg-
honosításában a korabeli Ma-
gyarországon – tette hozzá 
Papp Katalin. – Ezt a szelle-
miséget szeretnénk tovább-
vinni, hiszen ma is nagyon 
fontos, hogy a fiatalok érez-
zék a sport, a mozgás örömét. 
Álljanak fel kicsit a számító-
gépek mellől, és részesüljenek 
abban a közösségi élményben, 
amit a sport tud adni. 

Széchenyis atlétikai 
verseny az Angeron

A Széchenyi István atlétikai emlékversenyre a város összes kö-
zépiskoláját meghívta a szervező Széchenyi-gimnázium.

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS  
FÉLMARATONJÁRA

Távok:  21, 14, 7 km egyénileg
 21 km 3 fős váltóban 
 14 km 2 fős váltóban

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán 
www.facebook.com/svszsz/

2021. október 17.  9:00

Nézd meg a tavalyi  
futásról készült videónkat.

           - SOPRON 
FÉLMARATON

EURÓPA FUTÁS 

Kosárlabda
Szeptember 22., 
szerda 16.30, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – UNI Győr 
MÉLY-ÚT (Krasznai Ferenc 
Emlékmérkőzés)
Szeptember 22. 19 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron KC – OSE Lions
Szeptember 24., 
péntek 14 óra, 
Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC  
– NKA Pécs PEAC

Labdarúgás
Szeptember 22., szerda 
18 óra, városi stadion
SC Sopron  
– Mol Fehérvár SC II.
Szeptember 25., 
szombat 16 óra,  
Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900  
– Kapuvári SE

Terepfutás
Szeptember 25., 
szombat 9 óra, rajt: 
Károly-kilátó aszfaltút
8. Három a Károly verseny

Úszás
Szeptember 25., 
szombat 11 óra,  
Lőver Uszoda
Tesztverseny

Teke
Szeptember 26., 
vasárnap 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– Jobb Dáma SE

LELÁTÓ

Mintegy kétszáz futó és körül-
belül 40 túrázó vett részt az 
idei crossfutáson Sopronban. 
Múlt vasárnap délelőtt a Hotel 
Sziesztánál gyülekeztek a fu-
tók. A gyerekek 400, 800, 1100 
és 1600 méteres pályán indul-
hattak, a felnőttek pedig 5,3 és 
10,7 kilométeres távok közül 
választhattak.

– Erdei terepfutásról van 
szó, ezért is hívjuk crossfu-
tásnak – kezdte Csuka Zsolt 
főszervező, a Soproni Rendé-
szeti Sportegyesült elnöke. 
– Vízfolyások, árkok, gyöke-
rek, sziklák nehezítik a ver-
senyzők dolgát, de épp ez a 
szép az egészben. Tizenkét 
éve szervezzük meg a ver-
senyt, a kezdetektől fogva az 
volt a célunk, hogy már az egé-
szen kicsi, óvodás korosztály-
lyal is megszerettessük a fu-
tást, megismertessük velük a 
mozgás örömét. A kétszáz in-
dulónk közül 90 volt gyerek, 
ez nagy öröm számunkra.

A XII. Cross Futást közö-
sen rendezte a Soproni Ren-
dészeti Sportegyesület, a Sop-
roni Atlétikai Club, a Sopron 
Városi Szabadidősport Szö-
vetség és a városi sportfel-
ügyelet. A sporteseményen 
részt vett Csiszár Szabolcs al-
polgármester és Abdai Zsolt 
önkormányzati képviselő is.

A futás mellett túrázás 
is szerepelt a programban. 
– Évek óta hagyomány, hogy 
az Autitok Alapítvánnyal kö-
zösen túrát is szervezünk a 
crossfutás napjára – folytatta 
Csuka Zsolt. – Egy kényelmes, 
öt kilométeres túráról van 
szó, amelyet elsősorban az 
autizmussal élők teljesítettek.

A XII. Cross Futás felnőtt 
mezőnyében az 5,3 kilométe-
res távon Tóka Zsófia és Vá-
mosi Gergő végzett az élen, a 
10,7 kilométeres versenyben 
pedig a hölgyeknél Koronika 
Judit, a férfiaknál Szabó Dá-
vid lett a győztes.

XII. Cross Futás

Pályán a kosárcsapatok
Szeptember 22-én, szerdán kettős rangadót rendeznek a Novoma-
tic-arénában. 16.30-kor kezdődik a női Krasznai emlékmérkőzés, 
a Sopron Basket az UNI Mély Út Győr együttesét fogadja. 19 órától 
a férfiak veszik át a stafétát, az SKC a bajnoki nyitómérkőzésen az 
Oroszlány csapatával játszik.
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Ob-n a pingpongosok

MADARÁSZ RÉKA, KÖVES ANDREA

Szekszárdon rendezték meg a 3D íjász világ- és 
Európa-bajnokságot, ahonnan több soproni egye-
sület is dobogós helyezéssel térhetett haza.

Négy aranyérmet nyert a 
Scarbantia Íjász Egyesület a 
szekszárdi megmérettetésen, 
Szabó Szebasztián ötödször, 
Cser Petra Leona először áll-
hatott fel a világbajnoki dobo-
gó legfelső fokára.

A nemzetközi versenyen 
négy erős pályán – mindegyi-
ken 28–28 céllal – kellett az 
indulóknak bizonyítaniuk a 
rátermettségüket. 

– Szebasztiánnak kemény 
ellenfelekkel kellett meg-
küzdenie, ennek ellenére 

mindennap 10–20 ponttal 
előzte meg a második helye-
zettet, így ötödik 3D világ-
bajnoki címét szerezte meg 
junior korosztályban – tud-
tuk meg Szabó Győzőtől, az 
egyesület elnökétől. – Petra 
szintén előnnyel zárta mind-
három napot, így megnyerte 
élete első Európa- és világbaj-
nokságát kadet kategóriában.

A Scarbantia Íjász Egyesü-
let azt tervezi, hogy a jövőben 
több iskolában díjmentes ok-
tatás formájában népszerűsíti 

ezt a szép, ősi sportot, azzal 
a nem titkolt szándékkal, 
hogy felfedezzen szunnyadó 
tehetségeket.

Igazi kuriózumnak számít, 
hogy egy soproni testvérpár 
mindkét tagja dobogóra áll-
hatott a rangos versenyen: 
Magyar Balázs kadet kategó-
riában kiharcolta az aranyér-
met, míg mini kategóriában 
Magyar Zsombor harmadik 
helyen zárta a megmérette-
tést az Alpokalja Íjász SE szí-
neiben. A két testvér nagyon 
büszke egymás sikereire. Ba-
lázs mindössze hatéves volt, 
amikor először feszítette meg 
az íjat, az elmúlt nyolc eszten-
dő töretlen sikerei bebizonyí-
tották, a lehető legjobb sportot 
választotta. 11 éves testvére az 

ő hatására kezdett bele az íjá-
szatba. A sok munkának be-
érett a gyümölcse, a 3D orszá-
gos bajnokságon és a 3D GP-n 
mindketten a dobogó legfelső 
fokára állhattak, a terep ob-n 
Zsombor az első, míg Balázs a 
3. helyen végzett. Mindez nem 
sikerülhetett volna az őket 
mindig mindenben támogató 
szülők nélkül. A fiúk tele van-
nak tervekkel: Zsombor sze-
retné még jobban elsajátítani 
az alapokat, és persze sok-sok 
érmet begyűjteni. Balázs ha-
marosan kategóriát vált, itt is 
szeretne nagyon jól teljesíte-
ni, távolabbi céljai között sze-
repel minél több nemzetközi 
versenyen való részvétel, az 
olimpiára való kijutás pedig a 
legtitkosabb álma.

Tehetséges soproni íjászok

Szabó Szebasztián és Cser Petra Leona a Scarbantia Íjász Egyesület, Magyar Zsombor és Balázs az  Alpokalja Íjász SE színeiben 
állt dobogóra a szekszárdi versenyen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei évben is népszerű volt a Tekerj Sopron! 
sportrendezvény. A demonstratív céllal megszer-
vezett kerékpártúra ezúttal a jereváni BMX-pályá-
tól indult, az útvonalat úgy alakították ki, hogy 
kellemes, látványos, mindenki számára teljesít-
hető legyen. 
Az időjárás nem támogatta 
a szervezőket, hiszen vasár-
nap délután esőbe hajló idő-
ben kezdték a kerekezést a 
résztvevők, ezzel együtt is 
több mint kétszázan indultak 
el a Jerevántól és tekertek a 
belvárosba.

A sporteseményen váro-
sunk alpolgármestere, Csi-
szár Szabolcs hangsúlyoz-
ta: a kerékpártúrát idén is az 
európai mobilitási hét ren-
dezvényének keretében indí-
tották el, amelynek a fenntart-
ható közlekedés, a biztonság 

és az egészség a jelmondata. 
A városvezető hangsúlyozta: 
a mobilitási hét eseményeivel 
Magyarországon és számos 
más országban tisztelegnek 
a koronavírus áldozatai előtt, 
felhívják a figyelmet a pandé-
mia által okozott problémák-
ra. Elmondása szerint Sop-
ron büszke lehet arra, hogy 
a koronavírus-járvány legsú-
lyosabb időszakában is biz-
tonságosan fenntartották a 
közösségi közlekedést.

A Tekerj Sopron! kerék-
pártúrát megelőzően ke-
rékpár-simogató hegyike-
rékpár-versenyre hívta a 

gyerekeket a Delta MTB Sop-
ron Sportegyesület. 

– A 3 éves futóbiciklisek-
től kezdve a 14 éves korosz-
tályig minden korcsoportból 
jöhettek amatőr, tehát nem 
igazolt versenyzők – mondta 
Böhm Lajos, a Delta MTB Sop-
ron Sportegyesület elnöke. 
– A célunk az volt, hogy min-
denki kipróbálhassa a jerevá-
ni BMX-pályán, hogy milyen 
valódi versenykörülmények 
között tekerni a mountain 
 bike biciklikkel. Mindegy öt-
ven gyerek vett részt a futa-
mokon, örülünk annak, hogy 
ilyen sokan eljöttek.

Az idei Tekerj Sopron! rendezvénye is népszerű volt: több mint kétszázan vettek részt a sporteseményen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

Ha teheti, otthon 
hagyja az autót?

SMAFC: kiemelt egyesület 
A SMAFC is bekerült azon kiemelt sportegyesületek táborába, 
amelyeket a következő öt évben a kormány is támogat. A 161 éves 
SMAFC a kiemelt vidéki sportegyesületek harmadik kategóriájába 
tartozik, ebben a szezonban és a következőben is évi 25 millió fo-
rint támogatást kap. A második év végén felülvizsgálják a döntést, 
ellenőrzik például az összeg felhasználását, eredményességét is. 
Az elnökség elsősorban az egyesület munkáját segítő háttércsa-
patra szeretné fordítani a támogatást. Ezen kívül a szakosztályokat 
is fejlesztik, és új szakosztály létrehozását is tervezik. 

STÖCKERT LÁSZLÓ:
Egyértelmű, hogy leteszem 
az autót, ha nem feltétlenül 
szükséges. Amikor csak le-
het, gyalog járok, ez egész-
séges, és a napi mozgásom 
is megvan. Azt látom, hogy 
városunkban is egyre több 
az autó, sok családnál kettő, 
három jármű is van. Ez pedig 
esténként a parkolásnál okoz-
hat gondot.

RÓZSA ZOLTÁN: 
Harkáról ingázom Sopronba, a 
városban dolgozom, és itt ta-
nulnak a gyermekeim is. Őket 
iskolába vinni és értük menni 
egyszerűbb autóval, mintha 
a tömegközlekedést válasz-
tanánk. Azt is tapasztalom, 
hogy bizony egyre több a jár-
mű az utakon. Ez például reg-
gelente is meglátszik, amikor 
sokan igyekeznek odaérni az 
iskolákhoz.

MOLNÁR ZOLTÁN: 
Kerékpárral járok a városban, 
hiszen biciklizni nemcsak ol-
csó, hanem egészséges is. 
Ráadásul környezetkímé-
lőbb, mintha autóval a du-
gókban araszolnék, és sokszor 
gyorsabb is vagyok náluk. 
A városban jól kiépített a ke-
rékpárút-hálózat, viszont ta-
pasztalataim szerint a karban-
tartásra nagyobb figyelmet 
kellene fordítani. 

KÓBOR IMRÉNÉ:
Nincs autónk, korábban sem 
volt. Ha valahova menni sze-
retnénk, akkor szólunk a gyer-
mekeinknek, és ők elfuvaroz-
nak bennünket. Más esetben 
gyalog vagy autóbusszal köz-
lekedünk, korábban kerékpá-
roztunk is. Az csak szervezés 
kérdése, hogy autó nélkül is 
elintézzük a dolgainkat.

Két országos megméretteté-
sen is részt vettek az elmúlt 
hetekben a Turris SE Sopron 
asztaliteniszezői. Az U9-es 
és U10-es korosztály számá-
ra szervezett Nebuló Kupán 
nyolc versenyzővel képvisel-
tette magát a soproni egye-
sület, melynek tagjai komoly 
eredményeket értek el.

– Gyerekekről van szó, 
akiknek még tanulniuk kell a 
megfelelő technikát – kezdte 
Tóth Tibor, a Turris SE Sop-
ron vezetőedzője. – Ezért 
a Nebuló Kupán a meccsek 
eredményei mellett pontoz-
ták azt is, hogy az egyes já-
tékelemeket ki, mennyire sa-
játította el. Külön értékelték 
a szervát, a pörgetést vagy a 
többirányú futást. Nagy-nagy 
örömünkre az összetett csa-
patversenyt meg tudta nyerni 
a Turris SE, Péntek Kincső pe-
dig az U9-esek között szerzett 
bronzérmet.

A Turris játékosai a múlt 
héten a négynapos országos 
utánpótlás-bajnokság küz-
delmeiben vettek részt. Az 
U11-esek között a még csak 
9 esztendős Péntek Kincső, 
az U13-asoknál Kiss Máté, az 
U15-ös korosztályban Fehér 
Hugo, az U19-eseknél pedig 
Fehér Leó szerepelt. 

– A négy játékosunk közül 
3 már a felnőtt csapatainkban 
is kap lehetőséget, ugyanak-
kor lényeges, hogy az orszá-
gos utánpótlástornákon is 
részt vegyünk – folytatta a ve-
zetőedző. – Az is fontos, hogy 
az ilyen, országos megméret-
tetéseken a szakma krémje is 
ott van. Ha egy játékosunk jól 
szerepel, könnyebben meghí-
vást kaphat a válogatottba is.

A Soproni Turris SE képvi-
seletében az elmúlt évben Fe-
hér Hugo és Fehér Leó is sze-
repelt a korosztályos nemzeti 
együttes bő keretében.

A bicajozás  előtt kerékpár-simogatót és -versenyt is tartottak

 Sikeres Tekerj Sopron!
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a 
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

BERTHA ÁGNES

Nemrégiben ért véget 
az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresz-
szus Budapesten, ahol 
3000 önkéntes segített 
eligazodni a résztve-
vőknek. Közöttük volt 
a Szent Orsolya Gimná-
zium két végzőse, Hor-
váth Dária és Magyar 
Veronika is.

– A jelentkezésünk nem spon-
tán ötlet volt, már tavaly re-
gisztráltunk az adatbázis-
ba – mesélte Horváth Dária. 
– Utoljára 1938-ban volt Ma-
gyarországon eucharisztikus 
kongresszus, és valószínűleg 
életünkben már nem lesz új-
ra lehetőségünk részt venni 
egy ilyen rendezvényen. Cé-
lunk a lelki feltöltődés mellett 
az volt, hogy értékes embere-
ket ismerjünk meg. Mindket-
tő teljesült.

Dária és Veronika több 
mint egy hetet töltöttek a fő-
városban, ahol a Hungex-
po action teamjében dolgoz-
tak minden nap fél 7-től 18 
óráig, Veronika regisztrátor-
ként, Dária pedig a VIP ven-
dégek mellett tevékenyke-
dett. A rendezvény szinte 
minden fontos helyszínén és 

rendezvényén részt vehet-
tek. Szállásuk az ELTE egyik 
kollégiumában volt. – Ön-
kénteskedtünk a Hungexpo 
mellett a Szent István-bazili-
kánál, jártunk a Margitszige-
ten, a Nemzeti Múzeumban, 
a Forrásponton, a Papp Lász-
ló sportarénában, végighall-
gattunk több megrendítő és 
elgondolkoztató tanúságté-
telt, részesei lehettünk a kör-
menetnek és természetesen a 

pápai szentmisének is – emel-
te ki Veronika.

A lelki megerősödés és 
feltöltődés mellett a lányok 
hangsúlyozták, hogy nagyon 
jó közösségben lehettek, és 
életre szóló élményekkel gaz-
dagodtak, Dária például a VIP-
részlegen: – Talán a legemlé-
kezetesebb találkozásom 
egy Habsburg–Lotharingiai 
herceggel történt (aki kezet 
csókolt).

Habsburg kézcsók

Horváth Dária (b2) és Magyar Veronika (b1) Böjte Csabával az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. 

P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Befejező-
dött a Sop-
roni Német 

Nemzetiségi Általá-
nos Iskola felújítása. 
270 millió forintból ki-
cserélték a nyílászáró-
kat, korszerűsítették az 
épület tetőszerkezetét, 
a villamos hálózatot. 
Fontos eseményre gyűlt ösz-
sze vasárnap a Soproni Német 
Nemzetiségi Általános Isko-
la diáksága, valamint a tanári 
kar. A nyáron az intézmény-
ben folyamatosan dolgoztak 
azon, hogy szeptemberben 
már egy megújult iskolában 
kezdődhessen az oktatás. 
A 80 millió forintos önerő 
mellett a kormányzat 190 
millió forint támogatást adott 
a felújításra. Többek között 
kicserélték a nyílászárókat, 
korszerűsítették az épület te-
tőszerkezetét, a villamos há-
lózatot. Megújult a tantermek 
padlószerkezete, valamint új 
iskolabútorokat is beszerez-
tek – tudatta lapunkkal Tor-
máné Bakody Noémi, az iskola 
igazgatója. A felújítás befeje-
ződött, az átadást pedig akkor 
tartották, amikor Sopronban 
is megemlékeztek a 75 évvel 

ezelőtti német kitelepítésről. 
(Az erről szóló tudósításunk az 
5. oldalon olvasható).

Krisch Magdolna, a Sopro-
ni Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke emlékeztetett 
arra, hogy 2015-ben vette át a 
nemzetiségi önkormányzat az 
iskola fenntartását. A mostani 
felújítássorozat mérföldkő az 
intézmény életében.

Soltész Miklós egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár beszé-
dében felidézte az 1946-ban 

történteket. Elismeréssel 
szólt arról, milyen jelentős 
munkát végeznek napjaink-
ban a nemzetiségi oktatá-
si intézményekben. Mindez 
a megmaradás, a fennmara-
dás lehetőségét teremti meg. 
Jelenleg országszerte 67 óvo-
dában, általános iskolában, 
gimnáziumban folyik nemze-
tiségi képzés.

Rutter Imre német nemze-
tiségi országgyűlési képviselő 
meghívta a tanulókat egy par-
lamenti látogatásra. 

– A németek 75 évvel ez-
előtti kitelepítése elűzetés, 
elkergetés volt – fogalmazott 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője. 
– Ők 1921-ben hűek maradtak 
Sopronhoz. Az eltelt idő nem 
volt elég, hogy begyógyuljanak 

a sebek, de bizakodóak va-
gyunk. A 2010-ben hivatalba 
lépett kormány irányváltása a 
nemzetiségek életében is po-
zitív változást hozott. 

Az átadáson több ön-
kormányzati képviselő is 
részt vett.

Nyolcszáz diák  jár a Fenyő téri német nemzetiségi általános iskolába

A megmaradás lehetősége

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA  címet adományozott az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma és az Agrárminisztérium a nemzetiségi iskolá-
nak. Az intézmény több évtizede tűzte zászlajára a környezettu-
datos gondolkodást, ennek jegyében külön öko munkacsoportot 
is alakított. 

Az ünnepélyes átadón az iskola diákjai német nemzetiségi énekeket és táncokat is előadtak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Hűség 100 
könyvtári 
vetélkedő 
Hűség 100 címmel infor-
mációkereső, háromfor-
dulós városi vetélkedőt 
hirdet 7. és 8. osztályos, 
háromfős csapatok szá-
mára a Széchenyi István 
Városi Könyvtár. A neve-
zési határidő szeptember 
24., péntek 18 óra. Részle-
tek: www.szivk.hu. 

Önkénteseket 
várnak!
A három történelmi ke-
resztény egyház idén már 
14. alkalommal tartja meg 
a legnagyobb országos 
önkéntes akciót, a 72 óra 
kompromisszum nélkült. 
A fiatalok október 7. és 10. 
között végezhetnek önkén-
tes feladatokat. A regiszt-
ráció már elkezdődött,  
jelentkezni a 72ora.hu in-
ternetes oldalon lehet.

Brennbergi  
családi nap
Jó hangulatban telt az el-
múlt vasárnap délután, 
kora este megrendezett 
brennbergbányai nyárbú-
csúztató családi nap. Az 
időjárás kegyes volt a ki-
látogatókhoz. A gyereke-
ket ugrálóvár, arcfestés és 
lufihajtogatás is várta. Az 
esti ABBA Sisters együttes 
koncertjére megtelt a Bor-
bála téren felállított sátor.

RÖVIDEN

SZENT MIHÁLY-BÚCSÚ
2021. szeptember 26. – Szent Mihály-templom

11.00
 Agape
Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus
Soproni Legációja – borkóstoló
Petőfi Sándor Általános Iskola és
AMI táncegyüttese
Sopron Táncegyüttes
Pendelyes Táncegyüttes
Fajkusz Banda 
A Szent Mihály-templom felújítása –
fotókiállítás

11.30
Höveji csipke
Kovácsné Pócza Ágnes Anna
Magyar Ezüst Érdemkereszttel
kitüntetett népi iparművész kiállítása.
A tárlatot megnyitja:
Horváth Imre prépost,
városplébános, kerületi esperes
Szent Mihály-templom – Látogatóközpont
(Sekrestyés-ház)

9.30
 Ünnepi szentmise
Főcelebráns:
Bognár István, a Brenner János
Hittudományi Főiskola spirituálisa

10.45
 Beszédet mond: Barcza Attila,
Sopron és térsége
országgyűlési képviselője

centenáriuma
a soproni népszavazás

1921 - 2021

PRO KULTÚRA 
NONPROFIT KFT.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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Személyes felelősség
Nekem elegem van a Covidból. Szerintem Ön is szeretné már 
a régi, megszokott életét élni. Nos, hogy így legyen, ahhoz 
megfertőződésünk és megbetegedésünk esélyét hatékonyan 
csökkentenünk kell. Ez bizony rajtunk (is) múlik. Elvileg (és én 
bízom benne, hogy gyakorlatilag is) társadalomban, közösség-
ben élünk. Egy közösségben az ember nemcsak magáért, de a 
közösség többi tagjáért is felelősséggel tartozik. Nem, nem-
csak közvetlen szeretteiért, hanem mindenkiért!

A Covid megszelídítéséhez rengeteg-rengeteg embernek el-
fogadható hatékonyságú védettséget kell elérnie a betegség-
gel szemben. Ettől még sajnos messze vagyunk. Ezt a relatív 
megbízható védettséget a betegség átvészelése (ami sajnos 
elég sokesélyes!) és/ vagy oltás (ami már bizonyított és biz-
tonságos) adhat egy embernek. 

Logikusan a második módszer választandó. Szerencsénkre 
most már oltóanyag bőven rendelkezésre áll. Persze a védett-
ségünkhöz ezt be is kell adatni. 

Csökkentse a betegség rizikóját hatékonyan, védőoltással! 
Védje önmaga és környezete életét, egészségét! Ha még min-
dig bizonytalan, kérje ki szakember véleményét! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 29-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalko-
zó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 8-i rejtvényünk megfejtése: „Könnyű bálvánnyá lenned, nehéz megmaradnod példaképnek”. 
Szerencsés megfejtőnk: Fazekas Éva, Sopron, Vepperdi utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 22–28. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 
8 órától reggel 8 óráig tart.

Szeptember 22.,  
szerda

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Szeptember 23., 
csütörtök

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–078

Szeptember 24.,  
péntek

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 99/510–787

Szeptember 25.,  
szombat

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

Szeptember 26., 
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Szeptember 27.,  
hétfő

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Szeptember 28.,  
kedd

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Regényes háborús történet
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó 
aranyokleveles erdőmérnök az 
erdészeti technikumban érett-
ségizett, majd felvételt nyert 
az Erdészeti és Faipai Egye-
temre, ahol 1965-ben diplo-
mázott. Szakmai pályafutása 
szorosan kapcsolódik egykori 
alma materéhez, hisz nyugdíj-
ba vonulásáig csak ott dolgo-
zott. Huszonnégy évig volt az 
Erdészeti Múzeum igazgató-
ja. Ebben az évben több évti-
zedes, magas színvonalú szak-
mai munkája elismeréséül a 
köztársasági elnök a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
tüntette ki (erről lapunkban is 
beszámoltunk: Augusztus 20-i 
díjazottak, Soproni Téma, 2021. 
szeptember 1.).

– Apai felmenőim a 19. szá-
zad közepén Alsó-Ausztriából 
mint kalapácsos kovácsok ke-
rültek Erdélybe, egészen pon-
tosan Óradnára (Rodna Veche), 
ahol éppen abban az időben 
volt felfutóban az aranybá-
nyászat, így nagy szükség volt 
szakemberekre – kezdte csa-
ládja történetét dr. Ráczné 
dr. Schneider Ildikó. – Schnei-
der Ferenc nagyapám egy szlo-
vák leányzót vett feleségül, 
Svoboda Bertát, házasságukból 
négy fiú és egy lány született. 

A második világháború, mint 
annyi más családot, a mién-
ket is szétzilálta. József nagy-
bátyámról azt a hírt kaptuk, 
hogy elesett a fronton, jelké-
pes sírja is volt Óradnán, majd 
sok-sok évvel később nagy 
öröm érte a családot, ugyanis 
egy véletlen folytán kiderült, 
hogy amerikai fogságba esett, 
és Amerikában él. Édesapám 
Szamossósmezőn kapott állást 
mint robbantómester. 1944-
ben édesanyám három órát és 
egy vagont kapott, hogy leg-
szükségesebb holmijainkat 
összepakolva a három gyerek-
kel együtt elhagyja az otthonát. 
Édesapámat időközben behív-
ták a román hadseregbe, sem-
mit nem tudtunk róla. Hat hétig 
egy vasúti vagon volt az ottho-
nunk, átéltünk bombázásokat, 
keresztül-kasul jártuk az orszá-
got, végül egy tihanyi rokon fo-
gadott be bennünket. Regényes 
a történet, hogyan talált végül 
egymásra a család, hisz nem-
csak apám, hanem a két idő-
sebb bátyám is katona volt, 

de a nagy világégés végén hi-
ánytalanul megölelhettük egy-
mást. A háború után apám a du-
dari bányában kapott állást, 
majd súlyos szilikózisa (a tüdő 
folyamatosan előrehaladó he-
gesedése – a szerk.) miatt, or-
vosi javaslatra kerültünk 1948-
ban Sopronba. 

– Édesanyám családtör-
ténete igazi romantikus me-
se – folytatta Ildikó. – Nagy-
apám, az ópécskai Hegyesi 
György báró István fia belesze-
retett a helyi molnár lányába, 

Tyeretyán Szidóniába, a nagy-
anyámba, emiatt a fiatalembert 
kitagadta a családja. Házassá-
gukból nyolc gyerek született, 
nagyapám pedig a „báróságát” 
órásmesterségre cserélte, amit 
egyébként soha nem bánt meg. 
Mindezek kapcsán fülemben 
csengnek szüleim szavai: „Nem 
az a fontos, hogy honnan jöt-
tünk, és kik a felmenőink, ha-
nem az, hogy megbízható, tisz-
tességes emberekként éljünk!”. 
Ehhez próbáltam mindig tarta-
ni magam.

Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó 24 évig volt az Erdészeti Mú-
zeum igazgatója. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1941-ben született az egykori Szolnok–Doboka vármegyei, ma Romániához 
tartozó Szamossósmezőn (Glod). Édesapja robbantómester volt, édesanyja pedig a háztartást ve-
zette. Férje, dr. Rácz József okleveles erdőmérnök, a Soproni Egyetem nyugalmazott tanszékve-
zető egyetemi docense. Péter fiuk a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatalban dolgozik. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN BÁLINT

Generációk közt Papp Gyula 70 cím-
mel életműkoncertre készül a hazai 
zenei élet egyik megkerülhetetlen 
alakja. Papp Gyula nevéhez sok-sok 

sláger kapcsolódik, számos együttesben játszott, 
az Erkel Színházban pedig összehozza a magyar 
zene krémjét október 11-én. A Pro Kultúra zenei 
tanácsadójával beszélgettünk.

– Hogyan kerültél kapcso-
latba a zenével?

– Á ltalános iskolában 
kezdtem a zenei tanulmá-
nyaimat, majd nyolcadikos 
koromban felvételt nyertem 
a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskolába, elő-
ször Kertész Lajos tanár úr-
hoz zongorára, másodikban 
pedig Huzella Elek zeneszer-
zési osztályába. Egy negyedi-
kes srác pedig átcsábított az 
akkori Volán-zenekarba, és 
abban a pillanatban megvál-
tozott az életem. Ebből affé-
rok is adódtak, de édesapám 
neheztelése elmúlt azon 
nyomban, ahogy a Minibe 
bekerültem. 

– Felsorolni is nehéz, 
mennyi mindenkivel zenél-
tél együtt…

– Valóban… A Skorpióval 
készítettünk jó néhány arany-
lemezt, ott volt a Dinamit, dol-
goztam Szörényi Leventével, 
Demjén Rózsival, Zoránnal, 
játszottam a Kormoránban és 
a P. Mobilban, de volt egy svéd 
zenekarom is. 

– A slágerek közül me-
lyikre vagy a legbüszkébb?

– Azért mondom a hetve-
nes évek elején a Mininek ké-
szült Vissza a városba című 
dalomat, mert abból rock-
himnusz lett. De ott a Ke-
reszteslovag vagy a Skorpió 
második lemezének címadó 
dala, az Ünnepnap. Szűcs Ju-
ditnak is írtam számokat, de 
a Bartók-átiratok is sokat je-
lentenek. Meg kell említe-
nem, hogy 2018-ban kaptam 
egy felkérést Leslie Mandoki-
tól egy dupla lemezre. A ber-
lini falomlás 30. évfordulóján 
nagy német városokban adtuk 
elő több ezer ember előtt, akik 
állva tapsoltak a koncert vé-
gén. Életem egyik legnagyobb 
élménye.  

–  N e  f e l e d k e z z ü n k 
meg a színházi munkássá-
godról sem…

– 250 albumot készítet-
tem és nagyjából ugyanennyi 
színházi darabot. Említhet-
ném a Liliomfit. Aztán 1995-
ben a Soproni Petőfi Színház-
ban Mikó István felkérésére 

írtam az Első sírásót, ami Ma-
dách Imre Az ember tragédiá-
ja című művének adaptációja. 
1998-ban Békéscsabán bemu-
tatták az Ármány és Szerelem 
című munkámat, amelynek 
új változatát itt, Sopronban is 
játszották.

– Mivel készülsz az élet-
műkoncertedre?  

– A közönség azokat a da-
lokat hallhatja majd, amelyek 
a szívem csücskei. Felcsendül 
egy Bartók-átdolgozásom, a 
Skorpió legnagyobb slágerei 
és különleges dalok. Színpa-
don lesz a Dinamit, Vikidál 

Gyula, Zalatnay Cini, Békefi 
Viki, Mészáros Árpád Zsolt, 
Dolhai Attila, Varga Miki, 
Charlie, Nyerges Attila az Is-
merős Arcokkal, és még so-
rolhatnánk. Két gyönyö-
rű lányom, Papp Zsuzsanna 
Cserne és Papp Georgina Ka-
talin is közreműködik. 

– Sopron mit jelent 
számodra?

– Tiszteletbeli soproninak 
érzem magam. Tizenkét évig 
éltem a városban. Nagyra be-
csülöm a Soproni Petőfi Szín-
házért dolgozók fáradhatat-
lan munkáját.

A legendás zeneszerző  tiszteletbeli soproninak érzi magát

Papp Gyula 70 – koncert 

250 albumot és nagyjából ugyanennyi színházi darabot készí-
tett Papp Gyula. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

A legtöbb 
hölgy úgy 
választ ma-

gának frizurát, hogy ki-
néz egy jó fazont egy ma-
gazinban, és már indul 
is a fodrászhoz. Az azon-
ban, hogy mi áll valóban 
jól nekünk, sok minden-
től függ...

A jelenlegi trendben a loknis 
hajak és az egyenes vonalak 
egyaránt megtalálhatóak.

– A legtöbb embernek egy 
kicsit hullámos a haja, ne-
kik csak a megfelelő hajápoló 
szereket kell megtalálniuk ah-
hoz, hogy otthon is könnyedén 
és gyorsan el tudják készíte-
ni a frizurájukat – tudtuk meg 
Boda Balázs Ferenc mesterfod-
rásztól. – A samponon és a bal-
zsamon kívül még hővédő kré-
met ajánlott beszerezniük.

A külföldi trendek már a há-
tul hosszú, a fejtetőn pedig rö-

videbb fazonokat favorizálják, 
amelyek a régi focistafrizurák-
ra emlékeztetnek, ám lágyabb 
vonalakkal és nem akkora ext-
remitással készülnek. Termé-
szetesen az egyenes hajak – az 
örök klasszikusok átdolgoz-
va és újragondolva – is a nap-
jaink részei maradnak. 

– A hátul rövid, elől hosz-
szú fazonok nyújtják az arcot, 
ezért kerek és szögletes arcfor-
májúaknak ideálisak – folytat-
ta Balázs. – Az elől rövid, há-
tul hosszabb frizura hosszúkás 
arcúaknak ajánlott, mivel ki-
nyitja és kerekíti az arcot. Egy 
réteges vágás segítségével lá-

gyíthatjuk a vonásainkat, egy 
fokozatos vágás pedig volu-
ment ad, így szélesíti a keskeny 
arcot, de erősíti is a vonásokat. 

Ha frufrut szeretnénk vágat-
ni, lehetőleg ne nyárra időzít-
sük, mivel jóval hamarabb zsí-
rosodik. Azzal is számolnunk 
kell, hogy a frufru mindig mar-
kánssá teszi az arcot. Vékony-
szálú hajat nyugodtan levá-
gathatunk egy hosszra, míg 
ugyanez erős szálú haj eseté-
ben sátrassá teszi a frizurát. 
A nyaknál rövidebb haj oda-
vonzza a tekintetet, ezért ala-
csonyabb vendég esetében jó 
megoldás lehet, mivel meg-
hosszabbítja a nyakat, és ezál-
tal az egész termetet.

–  Az is fontos, hogy helyes 
testtartásban üljünk a fodrász-
székben: a kezünket tegyük 
a szék támlájára, a lábainkat pe-
dig a földre! Így megkönnyítjük 
a szakember munkáját, hiszen 
ha például keresztbe tesszük 
a lábunkat, a gerincünk 2–3 
centimétert is elmozdulhat, így 
nem lesz ugyanaz az eredmény 
– zárta a mesterfodrász.

– Fontos, hogy helyes testtartásban üljünk a fodrászszékben 
– javasolta Boda Balázs Ferenc. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Válasszunk tudatosan hajviseletet!

BULI VAN!  – zenei ajánló
V. Soproni Metál Invázió
Ismét a metálzenéé és a ke-
ményebb műfajoké lesz a fő-
szerep Sopronban. Ötödik 
alkalommal rendezik meg 
a Soproni Metál Inváziót 
a Hangár Music Garden-
ben szeptem-

ber 25-én, szombaton este. 
A koncertsorozat 19.30-kor a 
Kazah fellépésével indul, ez-
után zenél az RPG. 21.30-tól az 

Innistrad (felvételünkön) 
ad koncertet, 23 órától 
pedig az Akela. 


